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EMENTA 

 
 
ICMS. CONTA MERCADORIAS

SAÍDAS DE MERCADORIAS
IMPROCEDENTE – É 
omissão de saídas de mercadorias tributadas
lucro arbitrado, quando 
contribuinte. 

 
 

RELATÓRIO 
 
 
Versa a autuação sobre 

saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, na importância 
de R$ 12.546,52 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos), constatado por 
Fiscal, anexo. 

 
Intimado via postal

impugnação tempestiva (fls. 30), alegando que não poderia ser feito o levantamento 
por conclusão fiscal, pois a e
mesmos não foram solicitados para verificação. Solicita revisão do levantamento 
fiscal.  

 
O julgador de primeira instância

encaminhamento do processo à Delegacia Regional
Araguaína, para que o autor do lançamento ou seu substituto se manifeste quanto 
ao alegado na impugnação, anexar cópias do
necessário, reveja o levantamento que dá suporte aos lançamentos, e emendar a 
inicial via termo de aditamento.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS

087/2013 
REEXAME NECESSÁRIO No: 3.203 

2011/6640/500006  
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/000005 

ALFREDO CARMO COSTA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.000.395-4 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

CONTA MERCADORIAS – CONCLUSÃO FISCAL
DE MERCADORIAS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR. 

 improcedente o lançamento fiscal que exige
mercadorias tributadas, apurado com a 

quando observada a inexistência de escrituração contábil 

Versa a autuação sobre exigência de ICMS no campo 4, referente a 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, na importância 

12.546,52 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos), constatado por meio do levantamento da Conta Mercadorias 

postal, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 30), alegando que não poderia ser feito o levantamento 
por conclusão fiscal, pois a empresa possui livros Diário e Razão, sendo que os 
mesmos não foram solicitados para verificação. Solicita revisão do levantamento 

O julgador de primeira instância, em despacho às fls. 34, solicita o 
encaminhamento do processo à Delegacia Regional da Receita Estadual de 
Araguaína, para que o autor do lançamento ou seu substituto se manifeste quanto 
ao alegado na impugnação, anexar cópias dos livros Diário e Razão, e se 
necessário, reveja o levantamento que dá suporte aos lançamentos, e emendar a 

icial via termo de aditamento. 
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TRIBUTÁRIO 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

CONCLUSÃO FISCAL. OMISSÃO DE 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL REGULAR. 

fiscal que exige ICMS por 
adição de índice de 

de escrituração contábil do 

no campo 4, referente a 
saídas de mercadorias tributadas e não registradas no livro próprio, na importância 

12.546,52 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 
meio do levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão 

, o sujeito passivo comparece aos autos, apresentando 
impugnação tempestiva (fls. 30), alegando que não poderia ser feito o levantamento 

mpresa possui livros Diário e Razão, sendo que os 
mesmos não foram solicitados para verificação. Solicita revisão do levantamento 

em despacho às fls. 34, solicita o 
da Receita Estadual de 

Araguaína, para que o autor do lançamento ou seu substituto se manifeste quanto 
Diário e Razão, e se 

necessário, reveja o levantamento que dá suporte aos lançamentos, e emendar a 
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Atendendo ao solicitado, o autor do lançamento, em despachos às fls. 

163, afirma que o levantamento conclusão fiscal foi feita indevidamente, tendo em 
vista que a empresa possui escrita contábil e que ao refazer o levantamento com 
base na Conta Caixa, foi constatado que a referida empresa não cometeu as 
infrações contidas no campo 4.13, do auto de infração. 

 
Notificado do refazimento dos trabalhos de auditoria e manifestação do 

autor do lançamento, o contribuinte não se manifestou. 
 
O julgador de primeira instância em sentença às fls. 169/173, conhece da 

impugnação apresentada, concede-lhe provimento e julga improcedente o auto de 
infração, por estar comprovado que o sujeito passivo possui escrita contábil regular e 
o próprio autor do lançamento reconheceu que incorreu em erro ao realizar o 
Levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal. 

 
A Representação Fazendária – REFAZ, no parecer às fls. 174, em suas 

considerações, pede seja mantida a decisão singular. 
 
Notificado da decisão de primeira instância e parecer da REFAZ, a 

impugnante não de manifestou. 
 
 

VOTO 
 
 

A presente lide se configura na autuação por presunção de omissão de 
saídas de mercadorias tributadas.  

 
A infração tipificada como infringida foi o art. 20, inciso I, e art. 44, inciso 

II, ambos da Lei 1.287/2001. 
 
Analisando os documentos anexados aos autos, em especial o 

Levantamento da Conta Mercadorias – Conclusão Fiscal às fls. 03, verifica-se que o 
fisco estadual ao utilizar este instrumento, constatou omissão de saídas, apurando 
diferença de ICMS a recolher contra a empresa em epígrafe. 

 
É sabido que o fisco utiliza este levantamento para aferir se o contribuinte 

vem emitindo com normalidade seus documentos fiscais, para tanto arbitra a 
margem de lucro conforme índice próprio para sua atividade. 

 
O procedimento adotado tem amparo legal no art. 127, da Lei 1287/2001, 

que assim reza: 
 

Art. 127. Em levantamentos fiscais poderão ser usados quaisquer 
meios indiciários, bem como aplicados coeficientes médios de lucro 
bruto, valor adicionado ou preços mínimos, considerados em cada 
atividade econômica conforme fixado em ato do Secretário da 
Fazenda. 
 
Parágrafo único. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou 
tome em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, 
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serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo 
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que as declarações 
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, sejam omissos 
ou não mereçam fé, ressalvada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória, administrativa ou judicial.  

 
Em ato do Secretário da Fazenda, com fulcro no art. 127 retro, foi editada 

a portaria 1.799/2002, dispondo sobre o arbitramento de lucro bruto em apuração de 
omissão de saídas de mercadorias tributadas, em especial, destacamos os art. 2º, 5º 
e 6º, a seguir: 

 
Art. 2 o Nos estabelecimentos que mantém apenas escrita fiscal, será 
arbitrado o valor das saídas tributadas conforme determinam os 
artigos 5o e 6o. 
 
Art. 5 o O arbitramento de que tratam os artigos precedentes deverá 
ser feito mediante utilização de coeficiente do lucro bruto indicado 
para o ramo de atividade econômica do estabelecimento. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o valor das saídas reais 
tributadas compreende o valor do custo das mercadorias saídas, 
acrescido do percentual correspondente ao lucro bruto. 
 
Art. 6 o Os coeficientes médios de lucro aplicáveis nas situações 
previstas para o comércio varejista, são os constantes do Anexo 
Único a esta Portaria. 

 
Acontece, conforme espelha o parágrafo único do precitado art. 127, a 

omissão constatada é uma presunção sujeita a prova em contrário. O contribuinte 
em sua defesa, alegou existência de escrita contábil regular para promover o registro 
de seu movimento econômico e financeiro e que foi ignorado pelo fisco.  

 
O próprio agente autuante, ao manifestar nos autos, reconhece seu 

equívoco e pede a improcedência do auto de infração. 
 
Assim, concluímos que a autuada cumpriu com suas obrigações fiscais, 

agindo em conformidade com as determinações da Legislação Tributária do Estado 
do Tocantins, especialmente os incisos II e III do art. 44 da Lei 1.287/2001, conforme 
a seguir: 

 
Art. 44.  São obrigações do contribuinte e do responsável: 
(...) 
 
II – escriturar nos livros próprios, com fidedignidade e nos prazos 
legais, as operações ou prestações que realizar, ainda que 
contribuinte substituto ou substituído; 
 
III – emitir, com fidedignidade, documento fiscal correspondente a 
cada operação ou prestação, tributada ou não, inclusive sujeita ao 
regime de substituição tributária, ainda que dispensada a 
escrituração; 
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Portanto, analisado e discutido os presentes autos, visto que o sujeito 
passivo apresentou provas suficiente para desconstituir a ação fiscal, entendo que 
não procede a exigência do crédito tributário lançada no campo 4 do auto de 
infração. 

 
Diante do exposto, em reexame necessário, voto confirmando a decisão 

de primeira instância, que julgou improcedente a exigência tributária constante do 
campo 4 do auto de infração nº 2011/000005. 

 
 

DECISÃO 
 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, ao julgar o 
presente processo, no mérito, por unanimidade, em reexame necessário, confirmar a 
decisão de primeira instância, julgar improcedente o auto de infração no 
2011/000005 e absolver o sujeito passivo da imputação que lhe faz o valor de 
R$ 12.546,52 (doze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois 
centavos), referente ao campo 4.11. O representante fazendário Rui José Diel fez 
sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de julgamento os 
conselheiros Luiz Carlos da Silva Leal, Deides Ferreira Lopes, Cinthya Lanna de 
Oliveira Cambaúva e Valcy Barboza Ribeiro. Presidiu a sessão de julgamento aos 09 
dias do mês de setembro de 2013, o conselheiro Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, em Palmas, TO, aos onze dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

Luiz Carlos da Silva Leal 
Conselheiro Relator 


